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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan tenaga listrik di Area Malang terus meningkat sesuai dengan 

pertumbuhan ekonomi dan industri serta pertambahan penduduk. Dalam menuju 

sektor pembangunan baru diarahkan mampu mempersiapkan diri untuk 

menghadapi era industrialisasi. Maka dalam industri listrik pemerintah 

membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) berskala besar, disisi lain perluasan pembangkit tenaga 

listrik dan pembangunan saluran transmisi yang dipaksakan pada pembangkit 

tenaga listrik dan transmisi yang terlampau berat, mengakibatkan rugi-rugi pada 

sistem menjadi lebih besar dan kebutuhan daya ke konsumen menjadi tidak sesuai 

kebutuhan. 

Mengatasi masalah menurunnya tegangan pada sistem tenaga maka 

diperlukan injeksi daya reaktif untuk mengurangi rugi – rugi dalam penyaluran 

tenaga listrik. Seiring dengan berkembangnya Flexibe Altenating Current 

Transmission System (FACTS), maka dapat dihasilkan fleksibilitas dan 

kemampuan regulasi tegangan yang baik sesuai kebutuhan beban. Manfaat dari 

FACTS termasuk perbaikan suatu sistem secara dinamis dan peningkatan 

keandalan sistem, profil tegangan dan aliran daya dengan pengurangan rugi – rugi 

tegangan. 

Static Var Compensator adalah salah satu aplikasi teknologi FACTS. SVC 

ini merupakan  alat yang dapat menghasilkan atau menyerap daya reaktif statis 

yang dihubungkan paralel dan mempunyai keluaran yang bervariasi untuk 

menjaga atau mengontrol parameter spesifik dari suatu sistem tenaga listrik. 

Tujuan utama pemasangan SVC adalah untuk menjaga perubahan tegangan pada 

bus dalam jaringan distribusi serta untuk meningkatkan stabilitas tegangan dengan 

cara menyuntikkan daya reaktif dengan mengendalikan arus kapasitif atau arus 

induktif. 
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Banyaknya beban konsumen pada bus sistem interkoneksi di gardu induk 

menyebabkan penurunan tegangan pada sistem tenaga. Tidak pada beban 

konsumen saja yang menyebabkan penurunan pada sistem tenaga melainkan jarak 

melalui kawat – kawat transmisi yang jauhnya ratusan kilometer. Dengan itu bisa 

di lihat data tegangan dan beban pada bus, dihitung secara manual selanjutnya 

hasil dari perhitungan tersebut diubah ke satuan per unit (pu). Maka hasil dari 

perhitungan yang sudah diganti ke satuan per unit mengindikasikan jika hasil 

toleransi tegangan kurang dari sama dengan - 10%, maka tegangan tersebut 

dinyatakan tidak stabil. Sehingga nantinya akan di pasangkan SVC pada salah 

satu gardu induk yang mengalami tegangan yang sangat tidak stabil / buruk. 

Sedangkan toleransi tegangan yang stabil / bagus ± 10% . Jika hasil tegangan 

perhitungan masih dalam toleransi tegangan ± 10% maka tegangan dinyatakan 

stabil / bagus sehingga tidak perlu ditambahkan SVC. Tetapi untuk menambahkan 

SVC ini tidak sembarangan melainkan kita mencari tegangan yang benar – benar 

kurang dari range. 

Setelah menambahkan SVC tegangan akan diteliti apakah masih pada 

range yang diizinkan. Jika tegangan sudah pada range maka profil tegangan 

dinyatakan dengan kondisi baik. Disinilah peran penting dari fungsi SVC untuk 

memperbaiki profil tegangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

1. Seberapa besar nilai profil tegangan jatuh pada bus gardu induk saluran 

interkoneksi 150 kv di area Malang. 

2. Bagaimana menempatkan dan menghitung SVC untuk mereduksi saat 

jatuh tegangan pada saluran interkoneksi bus 150 kv di area Malang. 

3. Bagaimana performa gardu induk atau bus setelah dipasang SVC. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu meluas, maka ruang lingkup 

pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Data single line dan hasil beban maupun tegangan area Malang yang 

digunakan pada tugas akhir ini berupa data primer. 

2. Data sistem interkoneksi menggunakan 150 kV. 

3. Perhitungan pada sistem  menggunakan software matlab 7.0. 

4. Optimasi penentuan dan penempatan pemasangan SVC. 

 

1.4 Tujuan 

Dalam tugas akhir ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu : 

1. Mengevaluasi nilai profil tegangan yang tidak stabil pada jaringan 

interkoneksi 150 kv di gardu induk area Malang. 

2. Menentukan lokasi  penempatan SVC untuk meningkatkan profil tegangan 

pada sistem jaringan interkoneksi 150 kv di gardu induk area Malang. 

3. Menganalisis hasil setelah pemasangan SVC pada sistem jaringan 

interkoneksi 150 kv pada gardu induk area Malang. 

 

1.5 Metodologi 

Metode pelaksanaan dalan penyusunan tugas akhir ini adalah : 

 

1. Studi literatur menggunakan beberapa sumber informasi dari buku dan 

jurnal maupun media elektronik seperti internet yang berhubungan dengan 

permasalahan. 

2. Pengumpulan data yang digunakan dalam permasalahan.` 

3. Menganalisa data – data yang di kumpulkan pada sistem interkoneksi 150 

kv area Malang. 

4. Implementasi SVC pada sistem interkoneksi 150 kv area Malang di 

software matlab. 

5. Menguji sistem interkoneksi 150 kv area malang dan membandingkan 

kualitas tegangan sebelum dan sesudah pemasangan Static Var 

Compensator (SVC). 
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6. Mengambil kesimpulan hasil penelitian dari analisis data yang diperoleh 

dari pengujian sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I   : Pendahuluan 

  Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan 

  masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi penelitian, 

  dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

 

BAB II   : Landasan Teori 

   Bab ini membahas tentang landasan teori yang  

   mendukung topik tugas akhir ini, hal tersebut meliputi 

   Sistem Tranmisi, Static Var Compensator, Newton   

   Raphson, Matlab. 

 

BAB III   : Implementasi dan Pengujian 

  Bab ini membahas tentang blok diagram sistem,  

  implementasi sistem, serta pengambilan data dari sistem 

  yang diuji. 

 

BAB IV   : Hasil dan Pembahasan 

   Bab ini membahas hasil dari data yang diambil dari 

   seluruh sistem yang telah dibuat, serta memberikan 

   kesimpulan dari sistem yang diuji. 

 

BAB V   : Kesimpulan dan Saran 

    Bab penutup berisi kesimpulan terkait dari tujuan yang 

    ada, serta saran untuk pengembangan sistem dimasa yang 

    akan datang. 

 

 

 

  


